
 
 

                                            
 
 
 
P E R S B E R I C H T 

 

Portret van Afrikaanse KNIL-veteraan Jan Kooij tijdelijk te 
zien in Stadsmuseum Harderwijk 
  
 

Harderwijk, 15 juni 2021 - Vanaf woensdag 16 juni is in Stadsmuseum Harderwijk een bijzonder 
schilderij te zien.  Het is een portret van de Afrikaanse KNIL-veteraan Jan Kooij, geschilderd door 
Jan Coenraad Leich. Het werd gemaakt in 1882, tijdens het verblijf van Jan Kooij in Harderwijk, 
waar destijds het Koloniaal Werfdepot gevestigd was. Het portret is een bruikleen van Museum 
Bronbeek in Arnhem en zal tot oktober op zaal hangen in Stadsmuseum Harderwijk. 
 
Het portret van Jan Kooij heeft een plek gekregen in de nieuwe vaste presentatie van de 
stadsgeschiedenis van Harderwijk: Pension Harderwijk | kamers vol verhalen! 
 
In Pension Harderwijk verblijven gasten die elk een bijzondere periode uit de stadsgeschiedenis 
representeren. Door hun ogen kijkt de museumbezoeker naar het kleurrijke verleden van Harderwijk. 
De Afrikaanse soldaat is één van die gasten. Hij verwijst naar de tijd dat in Harderwijk het Koloniaal 
Werfdepot was gevestigd (1815-1909). Hier meldden mannen uit heel Europa zich aan om dienst te 
nemen in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Afrikaanse soldaten die zich aanmeldden 
voor het KNIL werden onderweg naar Nederlands-Indië opgepikt in Elmina, het huidige Ghana.  
Als hun diensttijd erop zat keerden de militairen terug naar huis, via Harderwijk, waar ze zich 
moesten afmelden bij het Koloniaal Werfdepot. Jan Kooij was zo’n KNIL-militair. Hij kreeg zijn 
Nederlandse naam toen hij toetrad tot het KNIL. Na 12 dienstjaren in Nederlands-Indië reisde hij via 
Harderwijk terug naar Afrika. Hij bracht enige weken door in de stad, wachtend tot een schip hem 
naar zijn geboorteplaats Elmina kon brengen. Het portret van Jan Kooij wordt in het museum 
omringd door bijzondere objecten die verhalen over het KNIL en het Koloniaal Werfdepot. Een 
audiotour geeft meer informatie over Jan Kooij, zijn diensttijd in Nederlands-Indië en zijn 
aanwezigheid in Harderwijk. 
 



 
 

 
 
Jan Coenraad Leich, Portret van Jan Kooij, 1882, bruikleen van Museum Bronbeek, Arnhem 
 
 
 

 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor beeldmateriaal of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Corien van der Meulen, 
directeur Stadsmuseum Harderwijk, telefoon: 06 22 33 58 26 , e-mail: c.vandermeulen@stadsmuseum-
harderwijk.nl   
 
 


